ДОГОВОР
№ РСВ - ∟∟∟ – 2014
Днес, ................................, в гр. София се сключи настоящият договор между:
„…………….………………............................………...........” .........., ЕИК .........................................,

Ид.№ по ЗДДС ......................................, седалище и адрес на управление: гр./с. .............……
………......................................., ул. „…...................………………….” № ...…, ...........................
представлявано от ……………………..…………….................……… - ……………...………..,
наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”
и
„БалБок Инженеринг“ AД, ЕИК 834020850, Ид.№ по ЗДДС BG834020850, седалище и
адрес на управление гр. София, бул.”Васил Левски” № 118, юридически представлявано от
изпълнителния директор Лилия Желязкова наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”
и като се има предвид, че
„БалБок Инженеринг“ AД притежава документи по чл. 35 от Закона за управление на
отпадъците (ЗУО) /обн. ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г./ за събиране, транспортиране и
третиране на отпадъци: Регистрационен документ № 12-РД-895-01/21.11.2013 г.,
Разрешение № 12-ДО-1271-00/07.06.2013 г. и Комплексно разрешително по чл. 117 от
Закона за опазване на околната среда КР № 473-Н0/2013 г.
и в изпълнение на чл. 8, ал.1 от ЗУО,
се сключи настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Член 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да приеме, на
територията на предприятието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да транспортира опасни отпадъци,
съдържащи ПХБ с кодове 16 02 09* “Трансформатори и кондензатори, съдържащи ПХБ”,
13 03 01* “Изолационни или топлопредаващи масла, съдържащи ПХБ” и 15 02 02*
“Абсорбенти, филтърни материали, тъкани за изтриване и предпазни облекла, замърсени с
опасни вещества” (ПХБ) до финална дестинация в лицензирано съоръжение за
обезвреждане на трансформатори и кондензатори, съдържащи ПХБ, намиращо се на
територията на Европа, където ще бъде извършено тяхното обезвреждане.
Член 2. Видът и приблизителните количества на опасните отпадъци, съдържащи ПХБ са
съгласно Списък на опасните отпадъци (Приложение № 1 към договора), неразделна част
от договора.
Член 3. Страните се договарят, че всички действия, свързани с приемането, опаковането,
маркирането, транспортирането и обезвреждането на опасните отпадъци, съдържащи ПХБ
се извършват съгласно изискванията на ЗУО /обн. ДВ, бр. 53 от 2012 г./, както и всички
останали изисквания на българското и европейско законодателство.

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Член 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури безпрепятствен достъп на транспортния
състав и персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до демонтираните съоръжения, съдържащи ПХБ и
да ги натовари на транспортното средство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Член 5. При предаването и приемането на отпадъците се попълват, подписват и
подпечатват приемо – предавателни протоколи по образец и Идентификационен документ,
съгласно Наредба № 2 от 22.01.2013г. за реда и образците, по които се предоставя
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри
/обн. ДВ, бр. 10 от 05.02.2013 г./.
Член 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да проведе начален инструктаж на работниците и
служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно правилата на безопасен труд в рамките на
предприятието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Член 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за трудови злополуки с работници на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговия персонал, при осъществяване на възложеното по договора.
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Член 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури всички документи, предвидени от
Закона за управление на отпадъците в Република България и извън страната за изпълнение
на настоящия договор.
Член 9.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. по време на изпълнение на дейностите, съставляващи предмета на договора да
осигури опитен персонал със съответната екипировка и специална квалификация в
областта на околната среда и управлението на опасни отпадъци;
2. да не допуска в предприятието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ свои служители без проведен
инструктаж за безопасни условия на труд;
3. да следи и изисква от своите служители спазването на безопасните условия на труд и
пропускателен режим в предприятието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Член 10. По време на изпълнение на дейностите по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще
съблюдава стриктно всички приложими закони и актове на Република България,
Европейския съюз, както и международните правилници, касаещи безопасния транспорт на
опасни товари.
Член 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изключително и единствено отговорен пред закона за всички
наказуеми действия, произтичащи от нарушаването на която и да е било клауза от договора
или законовите разпоредби от негова страна.
Член 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички действия, изисквани от
закона за безопасни и здравословни условия на труд на работниците и служителите си.
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ІV. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Член 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще приеме всяко заявено за обезвреждане количество опасни
отпадъци, съдържащи ПХБ в срок до 30 (тридесет) дни след получаване от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на писмена заявка по образец (Приложение № 3).
V. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Член 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща услугата по обезвреждане на опасни отпадъци,
съдържащи ПХБ, съгласно Ценово споразумение (Приложение № 2), неразделна част от
настоящия договор.
Член 15. Ценовото споразумение е валидно за срока посочен в него.
Член 16. След изтичане срока на валидност на ценовото споразумение, същото се
потвърждава за следващ период или по взаимно съгласие на страните се изменя.
Член 17. При условие, че страните не постигнат съгласие по реда на чл.16, Договорът се
прекратява с изтичането на срока на валидност на ценовото споразумение.
Член 18. Цената е постоянна и окончателна в срока на Ценовото споразумение.
Член 19. Плащането се извършва съгласно посоченото в ценовото споразумение, валидно
за съответния период.
Член 20. Плащането се извършва чрез банков превод по следната банкова сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
БалБок Инженеринг АД
Банка: УниКредит Булбанк
SWIFT/BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG74 UNCR 9660 1012 0116 00
VI. АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Член 21. Адресът за кореспонденция на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
факс: ...........................................................................
Член 22. Адресът за кореспонденция на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е
1504 София, бул. “Васил Левски” 118
БалБок Инженеринг АД
факс: 029441907
Член 23. Всички съобщения и уведомления между страните се извършват в писмена форма
и ще се считат за валидно направени, когато са изпратени чрез обратна разписка и по факс
на горепосочените адреси.
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VIІ. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Член 24. Настоящият договор е със срок една година и влиза в сила, считано от датата на
подписването му от страните.
Член 25. Този договор се прекратява:
1. При взаимно съгласие на двете страни, изразено писмено.
2. С изтичане на срока на договора.
3. При настъпване на условията на чл. 17.
VIII. ДРУГИ
Член 26. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
българско законодателство. Споровете във връзка с изпълнението на договора се решават
по споразумение между страните, а при не постигане на такова – от компетентния
български съд.
Член 27. Изменения и допълнения на този договор са валидни, ако са извършени в писмена
форма и са подписани от страните по договора.
Този договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

За Възложителя:

За Изпълнителя:

.......................................................

..........................................................

/..................................................../

/Лилия Желязкова – изп.директор/
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Приложение № 1
към Договор № PCВ - ...... – 2014 от ……………..... г.

СПИСЪК НА ОПАСНИТЕ ОТПАДЪЦИ
1. Трансформатори и кондензатори, съдържащи ПХБ
№

Вид на оборудването,
тип на оборудването,
уникален инвентаризационен номер

Брой
оборудване
с теч на
масло

Брой
оборудване
без теч на
масло

Общ
брой

Единично
тегло,
кг

Общо
тегло,
кг

Габарити на
единичното
оборудване,
д x ш x в, см

Вид

1

Тип
Уник.инв.№
Вид

2

Тип
Уник.инв.№
Вид

3

Тип
Уник.инв.№
Вид

4

Тип
Уник.инв.№
Вид

5

Тип
Уник.инв.№
Вид

6

Тип
Уник.инв.№

ОБЩО

2. Масла и материали, замърсени с ПХБ
КОД

1.

13 03 01*

2.

15 02 02*

НАИМЕНОВАНИЕ

Вид опаковка и
вместимост

Брой опаковки
от всеки вид

Килограми
БРУТО

Изолационни или топлопредаващи масла,
съдържащи ПХБ
Абсорбенти, филтърни материали, тъкани
за изтриване и предпазни облекла,
замърсени с опасни вещества (ПХБ)

ОБЩО

За Възложителя:

За Изпълнителя:

.......................................................

..........................................................

/..................................................../

/Лилия Желязкова – изп.директор/
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Приложение № 2
към Договор № PCВ - ...... – 2014 от ……………..... г.

ЦЕНОВО СПОРАЗУМЕНИЕ
Днес, ................................, в гр. София, между
„…………….………………............................………...........” .........., ЕИК .........................................,

Ид.№ по ЗДДС ......................................, седалище и адрес на управление: гр./с. .............……
………......................................., ул. „…...................………………….” № ...…, ...........................
представлявано от ……………………..……………..............……… - ……………...………..,
наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”
и
„БалБок Инженеринг“ AД, ЕИК 834020850, Ид.№ по ДДС BG 834 020 850, седалище и
адрес на управление гр. София, бул. „Васил Левски” № 118, юридически представлявано от
изпълнителния директор Лилия Желязкова наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”
се подписа настоящото Ценово споразумение, за следното:
1.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за приетите за
третиране отпадъци съдържащи ПХБ, както следва:
Код и наименование на опасния отпадък, произход на отпадъка
1.
2.
3.

Цена, лв/кг

16 02 09* „Трансформатори и кондензатори, съдържащи ПХБ”
13 03 01* „Изолационни или топлопредаващи масла, съдържащи ПХБ”
15 02 02* „Абсорбенти, филтърни материали, тъкани за изтриване и
предпазни облекла, замърсени с опасни вещества” (ПХБ)

Количеството на отпадъка се определя тегловно и включва съоръжението заедно с
изолационната течност, съдържаща ПХБ. В цените не е включен ДДС.
2.
Приетото количество отпадъци се определя чрез измерване на кантар на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на транспалетна количка-везна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3.

Плащането се извършва както следва:
3.1. .......% - до 15 дни след подписване на договора и ценовото споразумение към него
3.2. .......% - в срок от десет работни дни, считано от получаване на данъчната фактура,
издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършената по договора работа, удостоверена с
подписване на приемо-предавателния протокол за приетите за обезвреждане
количества отпадъци съдържащи ПХБ

4.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура в срокове съгласно ЗДДС.

5.
При забавено плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5% на ден
върху стойността на фактурата, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след 10 работни дни от
датата на получаване на фактурата.
6.

Настоящото ценово споразумение е валидно от .................... до ........................

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.......................................................

..........................................................

/..................................................../

/Лилия Желязкова – изп.директор/
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Приложение № 3
ЗАЯВКА
за предаване и приемане за обезвреждане на оборудване, съдържащо ПХБ
към ДОГОВОР № PCB – ........... – 2014 от ...........................20… г.

Дружество: ................................................ ............................................................................................................................................
Адрес: .................................................. ................................................................................................................................ ..................
ЕИК: .............................................................
Ид. № по ЗДДС: BG ...............................................................

1. Трансформатори и кондензатори, съдържащи ПХБ
№

Вид на оборудването,
тип на оборудването,
уникален инвентаризационен номер

Брой
оборудване с
теч на масло

Брой
оборудване
без теч на
масло

Общ
брой

Единично
тегло,
кг

Общо
тегло, кг

Габарити на
единичното
оборудване,
д x ш x в, см

Вид

1

Тип
Уник.инв.№
Вид

2

Тип
Уник.инв.№
Вид

3

Тип
Уник.инв.№
Вид

4

Тип
Уник.инв.№
Вид

5

Тип
Уник.инв.№

ОБЩО

2. Масла и материали, замърсени с ПХБ
КОД

1. 13 03 01*
2. 15 02 02*

НАИМЕНОВАНИЕ

Вид опаковка и
вместимост

Брой опаковки от
всеки вид

Килограми
БРУТО

Изолационни или топлопредаващи масла, съдържащи
ПХБ
Абсорбенти, филтърни материали, тъкани за
изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни
вещества (ПХБ)

ОБЩО
Места на съхранение на отпадъци, описано в горната таблица: ........................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
Работно време за предаване и приемане на отпадъците: ........................................ ........................................................................
Отговорник за предаването и приемането (име, длъжност и телефон) ............................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Друга информация (пропускателен режим) ..........................................................................................................................................

Дата:.........................

Съставител: .................................................. (подпис)

Място:.......................

..................................................................(име и длъжност)

